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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:
FaF/VP-2/22

Názov predmetu:
Farmaceutická stáž

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 37,5s
Metóda štúdia: prezenčná

Druh, rozsah, metódy a pracovná záťaž študenta - doplňujúce informácie
Prezenčná, 37,5 hod.
Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 2.., 3., 4.., 5., 6.., 7., 8.., 9., 10..

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas 1 týždňa (37,5 hod.) absolvuje stáž na partnerských pracoviskách. Medzi partnerské
pracoviská patria regulačné orgány, zdravotnícka samospráva, držitelia povolení na výrobu liekov,
držitelia povolení na veľkodistribúciu liekov, držitelia povolení na registráciu liekov, farmaceutické
spoločnosti, klinické pracoviská, lekárne, zdravotné poisťovne. Študent má po skončení stáže
povinnosť vypracovať semestrálnu prácu, pod vedením zodpovednej osoby na partnerskom
pracovisku. Téma semestrálnej práce bude študentovi zadaná pred nástupom na farmaceutickú stáž.
Rozsah a obsah semestrálnej práce hodnotí príslušný prodekan pre spoluprácu s praxou.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovanie predmetu študentovi umožňuje spoznať farmaceutické pracoviská a získať nové
poznatky z pracovísk farmaceutického odvetia, ich organizáciu, činnosti a aplikáciu vo
farmaceutickej praxi.

Stručná osnova predmetu:
Organizácia pracoviska; technické, materiálové a personálne zabezpečenie pracoviska; predmet
činnosti pracoviska; prepojenie farmaceutického štúdia s činnosťami pracoviska; kompetencie
farmaceutov a iných odborných pracovníkov; odborné zdroje informácií využívané v práci; nácvik
odbornej komunikácie; identifikácia a opis pracovných postupov.

Odporúčaná literatúra:
Legislatívne normy upravujúce prostredie a činnosti partnerského pracoviska.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:
Študent môže stáž v rozsahu 1 týždeň = 37,5 hod. absolvovať blokovo alebo čiastkovo počas
vybraného semestra. Študent si môže predmet zapísať najviac 1 krát počas štúdia.
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A ABS B C D E FX N/a

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.02.2023

Schválil: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH


